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 کنسول مدیریت ارتباط با مشتری

سازمان ها، ی ضای ابری می کی از راهکارهای بهره گیری از نرم افزارهای بزرگ در  ستفاده از نرم افزار در ف شد که با از طریق یک ا

پیام  (CRM) مشتتری نرم افزار مدیریت ارتباط باابری  نستهه. وددر هر زمان و هر مکان می توان از نرم افزار استتفاده نم مرورگر

بر روی  (Responsive ) بصورت کامالً واکنش گرا بدون نیاز به زیر ساخت سهت افزاری و است  گستر، با کلیه مرورگر ها سازگار

 .می باشدتمام دستگاه ها، قابل استفاده 

 مدیریت سوابق مشتریان و مخاطبان ناشناس

یی پیام گستتتر ایداد دستتترستتی ستتری  و آستتان به اطالنات مهاطبین  هت پاستتهگو CRM از مهمترین ویژگی های نرم افزار

هر یک از  رفتهت از دس ارتباطاتامکان ثبت  ،تر می باشد. بر این اساس نالوه بر ثبت سوابق هر مشتری در پروفایل مربوطهمناسب

 .را فراهم می نماید رسانه ها

 مدیریت وظایف، پیگیری و یاد آوری ها

سازمان و پیگیری آن ها صورت کارب ،ار اع وظایف به افراد  ست ها را ب ستماتیک وظایف و درخوا سی ردی و نملیاتی امکان مدیریت 

 .های مقتضی را فراهم می نمایدپوشش می دهد و ایداد پیگیری و یادآوری

 مدیریت صندوق های پست الکترونیک

ارتباطی  ستتهولت دستتترستتی کاربران به ایمیل های ستتازمانی  هت ارستتال یا دریافت ایمیل های مورد نیاز، تدمی  کامل ستتوابق

 .مهاطبان و نظارت بر آن ها را میسر می سازد

 شخصی سازی

بت ارتباطات بط ستتتازمان و مهاطبان، بومی ستتتازی و ثبا تو ه به ماهیت نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتتتتریان در انسکاس روا

شتری سازی در نرم افزار مدیریت ارتباط با م صی  شه ستفاده از  ست. با ا صی از اهمیت ویژه ای برخوردار ا صا پیام  (CRM) اخت

 .یسر می سازدمگستر، ثبت، پردازش و گزارش گیری از اطالنات اختصاصی مهاطبان را، از طریق ایداد انواع فیلدهای اطالناتی 

  شبکه اجتماعی درون سازمانی 

 .های کاری و ود داردامکان تسامل ساده و اثربهش بین پرسنل از طریق نظردهی بر روی پروفایل مشتریان و آیتم

 نسخه ابریویژگی های کنسول مدیریت ارتباط با مشتری 

 قابلیت یکپارچه سازی در دستیابی به سوابق مشتری

 افزودن انواع فیلد دلهواه )شهصی سازی( قابلیت الصاق فایل و

 قابلیت ایداد انواع وظایف مرتبط با روند ا رای پروژه های کاری، مرتبط با هر مشتری، با قابلیت ار اع به کاربران سیستم
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  قابلیت ایداد پیگیری و یادآوری در کلیه قسمت های سیستم نظیر تماس، قرار مالقات، فاکتور، دریافت و

 CRM ودن انواع فیلد دلهواه )لیست، تاریخ، چک باکس، فایل، متن و ...( به آیتم هایقابلیت افز

 ثبت مرا سات و بازدیدهای حضوری در قالب قرار مالقات

 قابلیت ایداد زمان پیگیری برای رسیدگی و پیشبرد کار

 متر هوشمندقابلیت ایداد متن سفارشی با استفاده از فیلدهای مو ود در نرم افزار به ننوان پارا

 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض

 .قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

 

 مدیریت فروش 

ر و پیش فردی استتت. قابلیت ثبت فاکتوه بهشتتی که به مدیریت نملیات فروش در شتترکت ها می پردازد دارای امکانات من صتترب

از همین کانال  ین ویژگی های آن است. این اسناد پس از صدور برای مشتریانفاکتور برای مشتریان در مدل های مهتلف از مهمتر

تواند فسال باشد. به  ارسال شده و امکان تایید یا رد آنها و ود خواهد داشت، همچنین امضای دیدیتال به ننوان مهر تایید آنها می

قتضتتی آن، مراحل این استتناد و ود دارد تا در زمان ممنظور از دستتت نرفتن زمان و تمرکز، امکان ثبت یادآوری برای هر کدام از 

یام گستر نیز در پفتند. تسریف م صوالت در سیستم یدریافت یا پرداخت مالی و یا ارسال درخواست ها و اسناد مربوطه به تسویق ن

هصیص تسداد تآنها و قالب مدیریت م صوالت که زیرمدمونه ای از بهش مدیریت فروش است امکانپذیر می باشد تا با دسته بندی 

دین ترتیب مو ودی و قیمت های متناظر، مدیریت کاملی در قالب یک سیستم یکپارچه با سایر بهش های سازمان صورت گیرد. ب

 .امور تکراری حذف شده و راندمان کلی سیستم افزایش می یابد

ز بهره گیری ا ا و انمال سیاست های کنترلی،در راستای ثبت بهینه نملیات فروش، مدیریت زمان و هزینه در پردازش درخواست ه

ی به اطالنات و مدیریت فروش پیام گستر، نالوه بر مکانیزه نمودن نملیات فروش، دسترسبنابراین یک سیستم  ام  الزامی است. 

ستری  هت تصمیم  زی، برنامه ریزی اسسوابق یکپارچه مالی مرتبط با هر مهاطب را تسهیل نموده و با تبادل اطالنات با انبارها، ب

فرمول  وو در نهایت توستتسه فروش ایداد می نماید. همچنین طراحی انواع فاکتور رستتمی، پیش فاکتور فروش را با مشتتهصتتات 

 .م اسباتی متناسب تسهیل می نماید

 ویژگی ها

 قابلیت صدور پیش فاکتور و فاکتور

 قابلیت تسریف م صول

 قابلیت تسریف انبار بر اساس تسداد

 تسریف هزینه خرید م صول، فروش م صول و پورسانتقابلیت 

 قابلیت گروه بندی م صول بصورت درختی و بدون م دودیت در تسداد سطح

 قابلیت نمایش مو ودی انبار در فاکتور و پیش فاکتور و کسر خودکار مو ودی انبار با تأیید فاکتور

 رقابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتو

 قابلیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاری

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشهص شده

 قابلیت م دود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری انمال شده
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 قابلیت م دود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده

 قابلیت تسریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت تسریف امضا

 قابلیت تهصیص شماره یکتا به هر مشتری بسد از تأیید فاکتور/ پیش فاکتور

 قابلیت مشهص کردن درصد مالیات م اسبه شده برای هر نوع فاکتور / پیش فاکتور

 ر از مر   یکسانقابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتو

 قابلیت تسریف مدوز برای انمال تغییرات در مدموع تهفیف یا مالیات فاکتور / پیش فاکتور بصورت دستی

 قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور

 قابلیت تسریف فرمول )چهار نمل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای م اسبه تسداد یا مبلغ کل

 ت تسریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتورقابلی

 قابلیت شهصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایداد انواع فیلدهای دلهواه

 قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده

 قابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کاربر ایداد کننده

 ت تسریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتورقابلی

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت  ستدو میان فاکتور / پیش فاکتور و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره آنها

 مدیریت خرید

ن و همچنین متفاوت تأمین کاال و خدمات، انسطاف پذیری در موا هه با تسداد زیاد تأمین کنندگادر راستتتتای پوشتتتش روش های 

ریت خرید کات الزامی استتتت. مدیمدیریت مو ودی انبارها، بهره گیری از یک ستتتیستتتتم  ام  و مدیریت هزینه های خرید و تدار

 هه با مهاطبان و رنامه ریزی و ستتیاستتت گذاری های آتی در مواافزار پیام گستتتر، با مکانیزه نمودن نملیات خرید، به منظور بنرم

اکتور/ پیش فاکتور تأمین کنندگان، دسترسی به اطالنات و سوابق یکپارچه را تسهیل می نماید. همچنین این ماژول، طراحی انواع ف

 .خرید را با مشهصات و فرمول م اسباتی متناسب، تسهیل می نماید

 ویژگی ها

 فاکتور و فاکتور خرید قابلیت صدور پیش

 قابلیت تسریف م صول

 قابلیت اضافه شدن مو ودی انبار بر اساس فاکتورهای خرید تأیید شده

 قابلیت گروه بندی م صول بصورت درختی و بدون م دودیت در تسداد سطح

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر پیش فاکتور / فاکتور و تنظیم ایداد بسد از تأیید

 لیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاریقاب

 قابلیت تسریف مدوز حذف یا ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور تا زمان مشهص شده

 قابلیت م دود کردن ویرایش پیش فاکتور/ فاکتور به کاربران چرخه کاری انمال شده

 قابلیت م دود کردن مشاهده پیش فاکتور/ فاکتور به کاربر ایداد کننده
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 لیت تسریف الزام برای تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتورقاب

 قابلیت تسریف امضاء

 قابلیت همسان سازی شماره گذاری انواع فاکتور از مر   یکسان

 قابلیت اضافه کردن فیلد به ردیف های فاکتور

 داد یا مبلغ کلقابلیت تسریف فرمول )چهار نمل اصلی( بر اساس فیلد های فاکتور/ پیش فاکتور برای م اسبه تس

 قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت شهصی سازی فاکتور / پیش فاکتور با ایداد انواع فیلدهای دلهواه

 قابلیت صدور فاکتور/ پیش فاکتور از روی پیش فاکتور صادر شده

 بر ایداد کنندهقابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید یا رد فاکتور / پیش فاکتور به کار

 قابلیت تسریف چرخه کاری متناظر با فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت فاکتور / پیش فاکتور

 قابلیت  ستدو میان فاکتور/ پیش فاکتور و ایداد فیلترهای مهتلف و ذخیره آنها

 پرداختمدیریت دریافت و 

نکاری و مسوقات با تو ه به ضرورت مکانیزه نمودن ارتباطات مالی و فروش، کنترل وضسیت مالی هر مشتری از حیث بدهکاری، بستا

اقل رستتاندن پرداختی بصتتورت ریرمکانیزه پیچیده و زمان بر می باشتتد. مدیریت دریافت ها و پرداخت های پیام گستتتر با به حد

ثبت و مدیریت  پیام گستر امکان CRM از چرخه مالی مشتری را فراهم می آورد. همچنین نرم افزار خطاهای رایج، اطالنات  ام 

 .ن را ایداد می نمایددریافتهای متناظر با هر فروش در سوابق مالی مشتریان و یا پرداخت های متناظر با هر خرید از تأمین کنندگا

داختی ها تدمی  شود تا اطالنات مربوط به دریافتی ها و یا پر کننده، الزم استشتری و یا تامین چرا که پس از هر مراوده مالی با م

سی و مدیریت آنها  ستر ساند شود. از همین طریق امکان ثبت مراودات مالی بهآ شهای تر  ک، وام های مهتلف از قبیل نقد، چ رو

از پرداختی های شرکت  تدو میان آنها، دریافتی ها وبانکی و ریره به منظور دسته بندی بدهکاران و بستانکاران و ود دارد تا با  س

الزم اندام گیرد.  و حساب های همه ی مهاطبین بصورت شفاف زیر نظر باشند تا برای تسویه آنها در موند مقرر اقدامات قلم نیفتد

ا  زئیات و ود بیافتی ها همچنین در پرونده هر مهاطب میزان بدهکاری و یا بستتتتانکاری به همراه ستتتابقه تمام پرداختی ها یا در

 .دارد

 مدیریت لیست قیمت ها 

ست های  ستلزم و ود لی سازمان، م سب با نیاز  شاخص های موردنظر و متنا ساس  سناریوهای قیمت گذاری های متنوع بر ا ایداد 

پیام گستر، با تکیه بر ویژگی های من صربفرد این ماژول، با  (CRM) قیمت متفاوت می باشد. نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری

سفارشی سازی لیست قیمت برای نیازهای متسدد هر کسب و کار، ارتباطات مسناداری را میان بهش های مهتلف سیستم برقرار می 

سب با حدم سازد. تهصیص قیمت های مهتلف متنا شتریان را ممکن می  سری  به نیاز م سهگویی  شتریان و یا  نماید و پا خرید م

استتت. در زمان  شتتنواره ها، خرید های چکی، خرید های نقدی، تهفیف های  ماژولشتترایط روز، از ویژگی های من صتتربفرد این 

گروهی و یا برای یک مشتری خاص، شرایط ویژه و متفاوتی برای فروش و ود دارد. اگر برای هر یک از این حاالت، کاربران بهواهند 

یمت ها را م اسبه و ارائه کنند، خطای سیستمی و زمان کاربری افزایش چشمگیری خواهد داشت. به همین نلت بصورت دستی ق
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شکل ممکن  ساده ترین  ست تا به  ست قیمت ها یا همان برنامه فروش، امکانی را فراهم کرده ا صول مدیریت لی ستر در م  پیام گ

ساس پارامترهای از پی سب با برای هر رویداد یا هر فرد، بر ا ست قیمت متنا سبه، لی شده، کالس بندی ها و فرمول م ا ش تسیین 

 .همان رویداد، فرد یا شرایط پرداخت بصورت خودکار تهیه و ارائه شود

 ویژگی ها

 ... قابلیت تسریف لیست های قیمت متفاوت برای خرید چکی )مدت دار(، نقدی، نمایندگی و

 اکتور/ پیش فاکتور متناسب با نوع مشتریقابلیت انتهاب لیست قیمت دلهواه  هت صدور ف

 قابلیت تهصیص لیست قیمت مشهص به هر کالس مشتری

 قابلیت تسریف سیاست گذاری نددی یا درصدی )کاهشی یا افزایشی( در هر لیست قیمت

 قابلیت تسریف لیست قیمت برای هر م صول

 مدیریت فرصت ها

قیف فروش  فروش در هر ستتازمان، بهره گیری از فرصتتت های فروش استتت. اگر از زاویهیکی از موارد مهم توان گفت ت میأبه  ر

شدن از هویت ها، مه ستند که پس از الک  صت های فروش ه سرنخ مرتبط بهواهیم به آن نگاه بیندازیم، در نهایت این فر اطبها و 

زمان ها را رقم رصت های فروش است که تفاوت ساها به ننوان اصلی ترین گزینه برای فروش به چشم می خورند. این استفاده از ف

ر مندر برای هر شتترکت فناو SWOT می زند. همین مدیریت فرصتتت ها نهایتا می تواند به ت لیل مدیریت ریستتک و یا ماتریس

صتهای صا ماژول مدیریت فر شه صول مدیریت فروش و م سازمانها، نه تنها می تو CRM شود. به کمک م  ستر در  ان بر پیام گ

اهد کرد . این لیست فرصت ها کمک خواختیار داشتداد مشتریان افزود بلکه خط سیر مشهصی  هت نظارت بر تیم فروش در تس

زمان ممکن اندام  تا مدیریت، تهمین رقم برآورد، پیگیری، ت لیل رقبا، تدزیه و ت لیل فرصت ها به ساده ترین شکل در سریسترین

ادگی در هر وش را گام به گام تا حصتتول نتیده می توان پیگیری کرد و مشتتکل را به ستتگیرد. همچنین بدین ترتیب استتتراتژی فر

سازمان برای ا ست که م صول مدیریت فرصت ها یکی از م وری ترین نیازهای هر  فزایش فروش مرحله پیدا کرد. به همین دلیل ا

 .است

. همچنین م ورهای مدیریت چرخه فروش می باشد ثبت فرصت ها و بهینه سازی فرایند پیگیری در یک کسب و کار، از مهمترین

یت فرصت نرم دستیابی به اطالنات فرصت های مو ود برای پیش بینی فروش و تدوین برنامه های ا رایی آتی ضرورت دارد. مدیر

مندی های پیش یازنافزار پیام گستتر با دستتیابی به اطالنات دقیق و بروز از فرصتت ها و ارزیابی میزان پیشترفت آن ها، مهمترین 

 .بینی و تدوین برنامه های ا رایی را فراهم می آورد

 ویژگی ها

 قابلیت ایداد انواع فرصت

 ... قابلیت ایداد انواع فیلدهای مورد نیاز نظیر تاریخ، فایل، لیست، چک باکس، متن، فاکتور و

 قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلد های تسریف شده در فرصت

 ی انواع فرصتقابلیت تسریف ادمین برا

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش فرصت تا زمان مشهص شده

 قابلیت ایداد دسترسی برای ایداد و مشاهده فرصت
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 قابلیت تسریف قالب نمایش بر اساس ورد یا تصویر

 قابلیت تسریف سطح دسترسی بر روی فیلدهای فرصت از طریق چرخه کاری

 فرصت به ننوان پارامترهای قابل استفاده در ابزار ارتباطی نظیر ایمیل، پیام کوتاه قابلیت استفاده از فیلدهای تسریف شده در

 قابلیت درج م صول / خدمت در فرصت با قابلیت ثبت میزان احتمال ت قق فرصت

 قابلیت ایداد ارتباط فرصت با کمپین تبلیغاتی مربوطه

 قابلیت شناسایی مناب  فرصت

 شکست هر فرصت قابلیت مشهص کردن دالیل موفقیت یا

 قابلیت گزارش گیری از انواع فرصت یا انواع فیلد فرصت

 قابلیت گزارش گیری از تهمین فروش احتمالی در بازه های مهتلف

 قابلیت تسریف مراحل کاری مهتلف برای فرصت ها

 قابلیت گزارش گیری از میزان پیشرفت فرصت ها در نمودار فونل )قیف(

 ت لیلی فروش )فونل فروش، بازاریابی( قابلیت استفاده در گزارش های

 امکان ایداد فرصت گروهی و تهصیص به کارشناس مورد نظر

 ... امکان گزارش گیری بر اساس تاریخ شروع، بسته شدن فرصت، دلیل موفقیت، دلیل شکست و

 از اطالنات فرصت برای مشتری مرتبط آن امکان ارسال مستقیم ایمیل

 موفقیت هر فرصت امکان مشهص کردن درصد احتمال

 پیام کوتاه

شی و ایداد سوابق با تو ه به اهمیت موفقیت در ارسال پیام کوتاه انبوه، مستلزم دسترسی به اطالنات ص یح، تولید م توای سفار

نرم  م کوتاه هوشمندارتباطی متناظر با هر مهاطب می باشد و بدون ابزار کارآمد مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار است. ماژول پیا

مان ا را و دستتتیابی به افزار پیام گستتتر با ثبت اطالنات ارتباطی در ستتوابق مهاطبان، انتهاب اپراتور مورد نیاز و قابلیت انتهاب ز

شتتی ها و داده مناستتب، میزان اثربهشتتی ارتباطات را افزایش می دهد. همچنین با ا رای طری های نظرستتندی هوشتتمند، قرنه ک

سطح  سابقات، در ارتقاء  شتم سزایی خواهد دا شتریان تأثیر ب ضایت م ستر به ق. ر صول بازاریابی پیامکی پیام گ ابلیت دریافت و م 

سال انبوه پیامک شمند در  (SMS) ار شده با پارامترهای هو سازی  صی  شه سال متون  شود. گرچه ویژگی ار ین ام دود نمی 

مناسبتی است. به  انبوه و تسریف پیامک های نملیاتی و یا م صول نیز و ود دارد اما قابلیت من صربفرد این م صول یادآوری های

ناسبتی مثل ماین صورت که با همگام سازی این م صول با تقویم، در تاریخ های خاص و از پیش تسیین شده، پیامک های مرتبط 

ر مشتری هنملیاتی  تولد یا تبریک انیاد برای هر مهاطب بصورت شهصی سازی شده ارسال خواهد شد. نالوه بر آن پیامک های

صورت خودکار ار سات یا کمپین ها نیز در موند مقرر ب سید چک و یا نملیات های کلی تر مثل برگزاری  ل سرر سال خواهند مثل 

 .شد. همچنین امکان برگزاری مسابقات، نظرسندی ها و خبرنامه های پیامکی نیز در این م صول و ود دارد

 ویژگی ها

 انبوه بدون م دودیت در تسدادقابلیت ارسال پیام کوتاه 

 قابلیت ارسال پیام کوتاه با قابلیت ارسال به لیست سیاه مهابرات

 قابلیت ایداد پیام کوتاه با متن و ننوان سفارشی

 قابلیت استفاده از فیلدهای مو ود در نرم افزار به ننوان پارامتر هوشمند
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 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض

 یف زمان بندی و قطسه بندی ارسال برای پیام هاقابلیت تسر

 ... قابلیت ارسال پیام کوتاه به بانک ها، گروه های هدف مهتلف، فایل اکسل، درج دستی و

 ... قابلیت ارسال پیام بر اساس فیلترهای دلهواه در مو ودیت های مهتلف سیستم انم از فاکتور، فرم، پرداخت و

 بر اساس برنامه های تبلیغاتی ا را شده قابلیت ارسال مددد پیام کوتاه

 قابلیت گزارش گیری بر روی اثربهشی، درصد پوشش و درصد موفقیت

 قابلیت ت لیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد مقتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوشش

 قابلیت ایداد رویدادهای مهتلف بر اساس تاریخ ها و مناسبت های انتهابی

 م های ارسالی بر اساس ت ویلقابلیت رصد پیا

 قابلیت ارسال مددد پیام کوتاه با تو ه به وضسیت ت ویل

 قابلیت نمایش نموداری وضسیت پیام های ارسالی

 قابلیت نمایش لیست ارسالی و دریافتی

 قابلیت نمایش گزارشات ت لیلی و لیست به تفکیک مهاطب

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 خبرنامه نسبت به گروه هدفقابلیت ارسال 

 شده تسریف کمپین های قابلیت اتصال به

 ارسال ایمیل هوشمند

و ایداد سوابق  موفقیت در ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن وکیفیت مناسب، مستلزم دسترسی به اطالنات ص یح ارتباطی

صرف زمان و ستلزم  سوی دیگر، نیز در ارتباطی متناظر با هر مهاطب بدون ابزار کارآمد م ست. از  سیار ا سیر به یک  هزینه ب این م

شمند نرم افزار ست. ماژول ایمیل هو شده ا سوابق ارتباطی در پروفایل مهاط CRM ضرورت بدل  ستر، با ثبت  بان و ارائه پیام گ

صورت انبوه با قابلیت انتهاب زمان ا را فراهم سال ایمیل را به  شی، ار سفار ستری  هت ایداد م توای  مو ب افزایش  نموده و ب

فرض و از پیش تسیین میزان اثربهشی ارتباطات می گردد. در ایمیل مارکتینگ پیام گستر، امکان ارسال ایمیل انبوه با قالبهای پیش

 spam وشهپمهاطبان و ود دارد و هیچ ایمیلی در  inbox شده در نظر گرفته شده است. در این سیستم تضمین ورود ایمیل به

شد تا بدین نهواهد ر شدن ایمیل ها توسط مهاطبان به کاربران نرم افزار ارائه خواهد  سیله ت لیل رفتار وفت. همچنین گزارش باز 

 .مشتریان نیز صورت گیرد

 ویژگی ها

 قابلیت ارسال ایمیل انبوه بدون م دودیت در تسداد

 قابلیت ارسال ایمیل انبوه با قابلیت اسپم نشدن

 هوشمند پارامتر ننوان به افزار فیلدهای مو ود در نرمقابلیت استفاده از 

 قابلیت انتهاب متن از روی قالب های پیش فرض

 قابلیت تسریف زمان بندی و قطسه بندی ارسال برای ایمیل ها

 و پرتال اول SMTP قابلیت ارسال از طریق

 ..در طراحی صف ات و استفاده از نکس، لینک و هت تسهیل  html یا استفاده از ادیتور Text قابلیت ایداد متن ایمیل بصورت
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 ... قابلیت ارسال ایمیل به بانک ها، گروههای هدف مهتلف، فایل اکسل، درج دستی و

 ... قابلیت ارسال ایمیل بر اساس فیلترینگ دلهواه در مو ودیت های مهتلف سیستم انم از فاکتور، فرم، پرداخت و

 امه های تبلیغاتی ا را شدهقابلیت ارسال مددد ایمیل بر اساس برن

 قابلیت اتصال به کمپین های تسریف شده

 قابلیت ایداد ایمیل با متن و ننوان سفارشی

 "خوانده شده و کلیک شده بر روی متن انتهابی"،  " Inbox در ت ویل" اساس بر ارسالی هایقابلیت رصد ایمیل

 مهاطبان تفکیک به ها¬آنقابلیت ایداد لینک های سفارشی با قابلیت رصد کلیک بر روی 

 قابلیت نمایش گزارشات ت لیلی و لیست به تفکیک مهاطب

 قابلیت ایداد گروه هدف از لیست ارسال

 قابلیت ارسال مددد ایمیل با تو ه به وضسیت ت ویل

 گیری بر روی اثربهشی، درصد پوشش و درصد موفقیت قابلیت گزارش

 قتضی بر اساس درصد دسترسی و درصد پوششقابلیت ت لیل نتایج ارسال و ارائه پیشنهاد م

 قابلیت نمایش وضسیت ایمیل های ارسالی بصورت نموداری

 قابلیت ارسال خبرنامه متناظر با گروه هدف

 انتهابی مناسبتهای و ها قابلیت ایداد رویدادهای مهتلف بر اساس تاریخ

 

   ماژول ارتباط با مرکز تماس

، voipف مانند برخوردار استتت. ارتباط مراکز تماس مهتل یا ژهیو تیتلفن در ستتازمان ها از اهم یو کنترل خطوط ارتباط تیریمد

اژول ماساس  نیبر ا آورد. یسازمان به ارمغان م یرا برا یاریبس یایگستر مزا امیبا نرم افزار پ یشهر میخطوط مستق ایسانترال و 

ستگاه ها صات CallerID یارتباط با د شه شاهده م س رنده،یتماس گ، امکان م ستر سوابق تماس ها ید  ،یرودو یبه اطالنات و 

س یخرو  ست رفته، م سا ریو از د سازمان و   یی. توانادینما یمرتبط با هر تماس را فراهم م اتی زئ ریگردش تماس ها در داخل 

 یمام مشهصات مهاطبانامکان را به کاربران نرم افزار خواهد داد تا با اطالع از ت نیا یو شهر پیسانترال، و یها ستمیاتصال به س

 یبرا یه صورت آنبثبت کنند و در ادامه  ستمیمستقل در س تیهو کیبا  دی د یپرونده  کیکه تماس گرفته اند، آنها را به ننوان 

اندام  گرید یها تیلفسا ایپرداخت و  افت،یفروش، در د،یت خرپرونده، ثب شیرایو ت،یمذکور هر نوع اقدام انم از ثبت شکا یپرونده 

 .ردیگ

 هاویژگی

 تماس توسط نرم افزار افتیثبت خودکار الگ تماس به محض در تیقابل
 متفاوت یها یداخل نیو گردش تماس ب ریاز مس یریگزارش گ تیقابل

 و از دست رفته یخرو  ،یافتیدر یتماس ها کیتفک تیقابل

 شگریدر صف ه نما رندهیمشاهده مشهصات تماس گ تیقابل

 یافتیبه پرونده مرتبط با تماس در میراحت و مستق یدسترس تیقابل

 مدزا ) مهاطبان ناشناس( یناشناس در پرونده ها یثبت خودکار تماس ها تیقابل

 مدت زمان مکالمه شینما تیقابل

 شگریصف ه نما یپاسهگو بر رو یداخل نیآخر شینما تیقابل
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 و زمان انتظار مهاطب پشت خط یمدت زمان مکالمه هر داخل شینما تیقابل

 در پرونده مرتبط با آن مهاطب شگریثبت شری تماس از صف ه نما تیقابل

 یدرخواست مرتبط با مهاطب متناسب با تماس ورود ای فهیوظ دادیا تیقابل

 دهرنیپرونده تماس گ یمرتبط با هر تماس بر رو ادداشتی دادیا تیقابل

 ... شرکت، شماره و ،کاربر،یمرتبط با هر داخل یو خرو  یورود یاز تماس ها یریگزارش گ تیقابل

 ات تماس پرونده(اطالن ی) بروز رسان ستمیثبت شده در س یبه پرونده ها شگریاضافه کردن شماره تماس از پندره نما تیقابل

 شگریدر صف ه نما یمشتر یانتهاب شده برا یرنگ تیهو شینما تیقابل

 شیانتهاب تسداد تماس مورد نما تیبا قابل ستیبصورت ل یورود یتماس ها شینما تیقابل

 های تبلیغاتیمدیریت کمپین

را می گردد. تهیه کمپین های تبلیغاتی با هدف برقراری ارتباط با بازار هدف کستتتب و کارها و رشتتتد نام تداری، برنامه ریزی و ا 

سب،  ستفاده م توای منا سب و ا ستیابی به داده منا ستلزم د سانه، م ز ابزار کارا می اانتهاب زمان ا رای کمپین و گزینش بهترین ر

ستفاده از ماژول مدیریت کمپین های ت سرمایه را ت ت تأثیر قرار می دهد. ا شت  شی و بازگ شد که میزان اثربه بلیغاتی نرم افزار با

 .ا فراهم می آوردپین های موردنظر را تسهیل کرده و یکپارچگی برنامه های تبلیغاتی رپیام گستر برنامه ریزی، ا را و پایش کم

شاهده نمود.  شده با تو ه به هزینه های کمپینهای تبلیغاتی را میتوان م ا تسریف یک کمپین بهمچنین فسالیت های تبلیغاتی اندام 

شده و به این ترتیب می تتبلیغاتی، کلیه فسالیت های مرتبط با آن کمپین و همه ی هزینه ها ستم  سی شی هر ی آن وارد  وان اثربه

شرکت ها کمک خواهد کرد ت conversion rate کمپین را ارزیابی کرد. این ابزار کاربردی با ارائه پارامتر ا در ن وه ی تبلیغات به 

سته بندی  زینه  هت باال بردن هبا کمترین میزان خود تددید نظر و اولویت بندی اندام دهند تا بهترین تبلیغ در تاثیرگذار ترین د

سبی اندام گیرد شود تا براورد و ت لیل منا سبه می شنایی هر بهره وری اندام گیرد. نالوه بر اینکه نرخ تبدیل دقیق م ا ، ن وه ی آ

بلیغ نیز به دقت ر تمشتری از طریق هر یک از کمپین ها نیز توسط نرم افزار به مدیران مربوطه ارائه می شود و مبلغ فروش بابت ه

 .م اسبه می شود

 ویژگی ها

 تیی آهااری  هت سیاست گذه مد حاصل شدآه و درشدف صری هزینه هاس ساابر  ییا ری اکمپین هارد خوزباقابلیت 

 هادادارقرو ها رفاکتو، هارپیش فاکتوه، شدد یدای افرصت هان، مهاطبااد تسدف،  امسه هدا، راهزینه ا،  رقابلیت ا

 مرتبطی هارفاکتور و پیش فاکتوه، شدد یدای افرصت هاا،  راهزینه س ساابر گیری  قابلیت گزارش

 به کمپین مربوطهار فزم انری فرصت هال تصااقابلیت 

 ...قابلیت تسریف زمان و هزینه ا رای برنامه 

 ه ...گانمایش، سانهررد، (بیلبول یدیتادیا ریر ل یدیتات دتبلیغااز نم ن امازساقابلیت تسریف برنامه های تبلیغاتی 

 ماژول پیام گستر پرداخت

زمانی که شتترکتها تمایل دارند پس از صتتدور فاکتور یا پیش فاکتور بالفاصتتله پرداخت اندام شتتود، این م صتتول کاربردی به آنها 

د تا به پیشنهاد می شود. بدین ترتیب پس از فروش م صول، لینک یک درگاه امن در سیستم شاپرک برای مشتری ارسال می شو

دور از دردره های مربوط به کارت به کارت کردن یا مرا سه به بانک، در ل ظه مبلغ را واریز کنند و به صتتورت آنی پول به حستتاب 
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فروشتتنده منتقل شتتود. پس از پرداخت نیز تمام اطالنات پرداخت و فروش بصتتورت خودکار بر روی نرم افزار پیام گستتتر وارد می 

ست که برا ضح ا ستر پرداخت، مانند یک درگاه شوند. وا سهگو نهواهد بود. ماژول پیام گ سنتی پا شرو، روش های  شرکت پی ی یک 

صی برای کاربران بوده که به مو ب آن می توان تاریهچه تمامی تراکنش های خود را با آن دریافت نموده و تمامی  صا پرداخت اخت

اهده کرد. از طریق این ماژول کاربران می توانند برای تمامی اطالنات مربوط به مشتتتتریان را به صتتتورت گروهی و انفرادی مشتتت

مشتتتریان یک لینک اختصتتاصتتی ایداد کنند و توستتط ایمیل و پیامک آن را ارستتال نمایند. به طوری که با یک کلیک بر روی این 

می پردازد. سرنت، قدرت لینک، مشتری به صف ه پرداخت منتقل شده و مبلغ از پیش تسیین شده را با اطالنات کارت بانکی خود 

صوالت  ستر از ویژگی های متمایز کننده این ماژول با دیگر م  شتری پیام گ سازی با نرم افزار مدیریت ارتباط با م و قابلیت همگام 

ست شابه در این حوزه ا ستر از ویژگی های  .م شتری پیام گ سازی با نرم افزار مدیریت ارتباط با م سرنت، قدرت و قابلیت همگام 

 .ایز کننده این ماژول با دیگر م صوالت مشابه در این حوزه استمتم

 ویژگی ها

 قابلیت ثبت دریافتی ها از مشتریان در پرونده آنها و توازن وضسیت مالی مشتری

 تسیین زمان منقضی شدن لینک پرداخت توسط کاربر

 مشاهده لیست و تاریهچه تراکنش ها

 امنیت باال در پرداخت

 مدیریت بستانکاری

پرداخت  تومان شده است. او برای 2.000.000مشتری شما تسدادی سفارش ثبت کرده است که مدموع سفارش وی ، به طور مثال

از مرا سه کرده و یا از این مبلغ تنها اطالنات کارت بانکی خود را به یاد دارد. در این صتتورت او نمی تواند به دستتتگاه های خود پرد

د یک لینک پرداخت کند. شما به ننوان شهصی که از پیام گستر پرداخت استفاده می نماید، می توانیبانک برای انتقال و ه اقدام 

با کمترین زمان  اختصاصی برای این مشتری ایمیل و یا پیامک نموده تا مشتری با کلیلک بر روی آن بتواند نسبت به پرداخت خود

 .به درخواست کاربر می باشدممکن اقدام کند. همچنین زمان منقضی شدن لینک مورد نظر 

 پیام گستر CRM مدیریت انبارداری نرم افزار

شرکت، زمانی اتفاق خواهد افتاد که یک یا چند انبار برای ورود و خروج کاالها ت فرآیند ستم خرید و فروش در هر  سی شود.  سریف 

رستتی های مهتلف ی دهد تا انبارهای متسدد با دستتتپیام گستتتر این امکان را در اختیار کاربران قرار م CRM انبارداری پیشتترفته

به صورت مدزا  د. این انبار هانو به هر یک، م صوالت خاصی را به صورت تسدادی و یا به صورت سریالی اختصاص دهکنند تسریف 

شته و او را آس وده می کند. قابلیت ولی یکپارچه با سیستم نمل خواهند کرد و کاربر را از آشفتگی های بی حد انبارداری برحذر دا

 .م صول است تسیین مدوز برای ورود و خروج کاال، تسریف رسید انبار، ثبت خودکار حواله های فروش از دیگر ویژگی های این

خودکار زمان  یکی از  ذاب ترین بهش های این سیستم، امکان تایید اصالت کاال توسط پیامک برای خریداران و همچنین مدیریت

ستم انبارداری در ایران نالوه برآراز و پایان گ سی شد. به این ترتیب با قدرتمندترین  صوالت می با هماهنگی بهش های  ارانتی م 

ستم انبارد سی سازمانها به ارمغان خواهد آمد.  سرنت و دقت برای  سابداری  هت فسالیت دقیق واحدها،  ستر، با انبار و ح اری پیام گ

 .دالناتی کامل در مورد م صول و مو ودی آن در اختیار شما قرار می دهقابلیت تسریف چندین انبار، به راحتی اط
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ضسیت مو ودی انبار و فرآیندهای مرتبط با ورود و خروج کا شات مربوطه به کاربران از و ال و تغییرات آن آگاه همچنین با ارائه گزار

 .ریزی نمایند کنترل قیمت گذاری آن ها برنامهسازد تا با کسب اطالنات دقیق و به هنگام  هت تامین کاال، فروش م صوالت و 

 ویژگی ها

 سیستم انبارداری بر اساس سریال با امکان تسریف چندین انبار و صدور رسید، بیدک و گزارشات کامل

 ثبت و شناسایی کاالی خریداری شده با امکان اصالت کاال بر اساس شماره سریال دریافتی از طریق پیامک

 شدهیین هت کاال در انبارها و هشداردهی و ایداد فرم سفارش در صورت کاهش مو ودی از سطح تس تسیین سطح نقطه سفارش

  پیام گستر ماژول فرم ساز نرم افزار

های ایزو،  رمها مثل: ف ها و فرآیندهای کارذی به ستتیستتتمی می باشتتد. انواع فرم ستتاز در واق  یک پلتفرم برای تبدیل فرم فرم

صی ها، و  صورت شکایات، مرخ ستم به  سی شوند، از طریق این  ستفاده می  شرکت ها ا لکترونیکی اهر نوع فرم که روندهای اداری 

ستفاده قرار می گیرند. بدین ترتیب مدمونه شده و نالوه بر  Paperless درآمده و در نرم افزار در گام تسریف شده ی خود، مورد ا

رایش، پایش و ها قابلیت وی اندمان کاری کمک شتتایانی می کند. این فرمکاهش هزینه ها و مناب  و خطاها، به افزایش ستترنت و ر

 ها برای افراد مهتلف در دسترس خواهد بود. دسته بندی داشته و همواره بایگانی بزرگی از تمام فرم

مشتتتتری  اباز طریق فرم ستتتاز پیام گستتتتر میتوان فرم های مهتلفی با رویکرد داخلی )مانند ماموریت، مرخصتتتی و ...( مرتبط 

ناتی در ستتازمان )ماننددرخواستتت تغییرات، تغییرات خدمات و ...(، ثبت و گردش اطالنات مورد نیاز و حفی یکپارچگی فرآیند اطال

صال به ستم ها  BPMS ایداد کرد و از طریق ات سی سایر  گزارش گیری از  وپیام گستر پیچیده ترین فرآیندها را با هدف ارتباط با 

 به راحتی در سازمان خود پیاده سازی نمود. گردش اطالنات دلهواه

 ویژگی ها

  قابلیت ایداد و مدیریت انواع فرم های درون سازمانی نظیر مرخصی، مأموریت، اضافه کاری و...

قابلیت ایداد و مدیریت انواع فرم های مرتبط با پروژه های ا رایی و مرتبط با مشتری نظیر سفارش، نظرسندی، رضایت مندی، 

  ی، انتقادات، پروفرما و...پشتیبان

  قابلیت ایداد انواع فیلدهای موردنیاز نظیر تاریخ، فایل، لیست، چک باکس، متن، فاکتور و...

 قابلیت فیلترینگ بر اساس فیلدهای تسریف شده در فرم

 قابلیت تسریف ادمین برای انواع فرم ها

 یا لینک مورد نظر(قابلیت نمومی کردن فرم ) استفاده از فرم در وب سایت مشتری 

 قابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش فرم تا زمان مشهص شده

 قابلیت ایداد دسترسی برای ایداد و مشاهده فرم

 قابلیت تسریف قالب نمایش بر اساس ورد یا تصویر

 قابلیت ثبت فرم و ایداد پروفایل متناظر با آن از طریق وب سرویس / سایت

 ل با امکان شروع یک چرخه کاریقابلیت ایداد فرم از طریق ایمی
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 قابلیت ایداد فرم از طریق پیام کوتاه با امکان شروع یک چرخه کاری

 یلد از طریق پیام کوتاه ، ایمیلقابلیت ورود اطالنات یک ف

 قابلیت تکمیل فرم های ایداد شده در باشگاه مشتریان

 باشگاه مشتریانقابلیت تسریف سطح دسترسی برای نمایش یا ندم نمایش فرم در 

 امکان تسریف سطح دسترسی بر روی فیلدهای فرم از طریق چرخه کاری

 امکان ایداد فرم های مستقل و بدون ارتباط با پرونده های مو ود در سیستم

 اهطی نظیر ایمیل، پیام کوتامکان استفاده از فیلدهای تسریف شده در فرم به ننوان پارامترهای قابل استفاده در ابزار ارتبا

 

  ماژول مدیریت چرخه های کاری نرم افزار پیام گستر

ستماتیک نمودن ف CRM مدیریت چرخه های کاری نرم افزار سی ستر، ابزاری قدرتمند،  هت طراحی، مدیریت و  رآیندهای پیام گ

سازی  سازمان، شهصی  ساس نیازهای خاص اطالناتی  ستم بر ا سی شد که با قابلیت گسترش امکانات  فزار و با انرم سازمانی می با

 هدف ارتباط با سایر سیستم ها و گزارش گیری، به صورت پویا فرآیندهای سازمانی را میسر می نماید. 

شوآنطور که می  ،با ابزار مدیریت چرخه های کاری، روند و خرو ی کار صل می  سازی سمدیریت فرآیندها و  د.خواهید حا شی  فار

صورت سازمان از طریق فرم ها  شش فرایندهای خاص؛  گردش کار در  ستای پو شی در را سفار ا رویکرد بمی گیرد. ایداد فرم های 

چنین ثبت و گردش داخلی ) مانند: ماموریت، مرخصی و...( و یا مرتبط با مشتری )درخواست تغییرات، درخواست خدمات و....( و هم

 رت دارد.اطالنات مورد نیاز سازمان و حفی یکپارچگی فرآیند اطالناتی در سازمان، ضرو

 ویژگی ها

 قابلیت تسریف چرخه های کاری متناسب با هر یک از فرآیندهای مهتلف در سازمان

 قابلیت اضافه کردن کارتابل های نام دود و متناسب با هر یک از فرآیندهای سازمان

 قابلیت ارسال خودکار پیام های سیستمی به کاربر و مشتری در زمان ورود به کارتابل

 پیگیری بر اساس زمان بندی تسریف شده برای هر کارتابل در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطیقابلیت ایداد 

 قابلیت تسریف مسئول هر کارتابل با قابلیت ار اع کار به کاربر، گروه و یا کاربر انتهابی

  ربران حاضر و...قابلیت تهصیص کار به کارتابل های کاربران مو ود با روش های انتهابی متفاوت نظیر صف، کا

 قابلیت انالم زمان پایان کارتابل به کاربر در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی

 قابلیت انالم زمان ب رانی تسریف شده در کارتابل به مدیران باالدستی در سیستم یا از طریق رسانه های ارتباطی

 یا ندم نمایش قابلیت تسریف سطح دسترسی در سطح فیلد برای مشاهده، ویرایش و

 قابلیت تسریف الزام به تکمیل، برای فیلدهای دلهواه، در هر کارتابل

 قابلیت تسریف ترتیب اندام کار بر روی نمودار کانبان

 قابلیت ارسال پیام های دلهواه با گذار از هر مرحله از فرآیند کاری به مشتری یا کاربر

 قابلیت تسریف فسالیت تأیید یا رد آیتم

 ریف فسالیت تأیید یا رد حوالهقابلیت تس

 قابلیت تسریف فسالیت تصمیم
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 قابلیت تسریف فسالیت تهصیص مقدار

 قابلیت تسریف فسالیت ارسال پیام کوتاه، ایمیل

 قابلیت فراخوانی وب سرویس

 قابلیت تسریف فسالیت انتظار

 قابلیت تسریف نوع فسالیت

 فیکیقابلیت تسریف فرآیند با استفاده از ابزار طراحی گرا

  ماژول مدیریت قراردادها در نرم افزار پیام گستر

ر با هر یک می باشد. یندهای متناظآنوع قراردادها، تسداد آن ها و فرپیچیدگی های مدیریت قراردادها در هر کسب و کار وابسته به ت

سان به اطالنات قراردادها با سری  و آ سی  ستر ستر با د ستیابی به انو مدیریت قرارداد های نرم افزار پیام گ اع قراردادها، دریافت د

به تب  آن کاهش  گزارشتتتات ت لیلی روی آیتم های متناظر هر قرارداد، مدیریت کارای امور مالی، اداری و اطالناتی قراردادها و

یریت یادآوری ی و مدهزینه ها و خطاها را مسیر می نماید. همچنین پیام گستر با امکانات گسترده و ویژه خود در حوزه اطالع رسان

سان ستم مدیریت قراردادها، یادآوری اتمام قرارداد و تمدید را به کاربر اطالع ر سی کند. در این بهش  ی میو ترکیب این امکانات با 

که حقوقی قراردادهای ا یاز  نس انداد و ارقام و که مالی قراردادهای ؛ از قبیل و ود داردامکان ثبت قراردادهای متنوع با مشتریان 

ضمانتنامه ا شد، میز  نس تسهد و  ستر این قابلیت با شد. خدمات پس از فروش پیام گ ا در اختیار ردر این بهش مدیریت خواهند 

شته با سی دا ستر شید تا نهایتا خطای شما می گذارد تا به ننوان یکی از طرفین قرارداد، به ال اقیه ها، ماده ها و متمم های آن د

 .سیستمی کاهش یابد

 ویژگی ها

 قابلیت تسریف انواع قرارداد

 قابلیت شهصی سازی قراردادها با اضافه کردن فیلدهای دلهواه

 قابلیت تفکیک  نبه قرارداد به مالی یا حقوقی

 قابلیت تهصیص خودکار شماره یکتا برای هر قرارداد با امکان تهصیص شماره پس از تأیید

 قابلیت تسریف شماره دلهواه برای شروع شماره گذاری

 ابلیت تسریف مدوزحذف یا ویرایش قرارداد تا زمان مشهص شدهق

 قابلیت تسریف چرخه کاری متناظر با قرارداد

 قابلیت م دود کردن ویرایش قرارداد به کاربران چرخه کاری انمال شده

 قابلیت م دود کردن مشاهده قرارداد به کاربر ایداد کننده

 دقابلیت تسریف الزام برای تأیید یا رد قراردا

 قابلیت تسریف الزام به تأیید مددد بسد از ویرایش

 قابلیت اطالع رسانی سیستماتیک تأیید قرارداد به کاربر ایداد کننده

 قابلیت تسریف امضا

 قابلیت تهصیص شماره یکتا به هر مشتری بسد از تأیید قرارداد

 قابلیت گزارش گیری از وضسیت قرارداد
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 یداد فیلترهای مهتلف و ذخیره آنهاقابلیت  ستدو در متن قراردادها و ا

 قابلیت تسریف الزام به داشتن نوع قرارداد

 قابلیت تسریف الزام به تمدید نوع قرارداد

 قابلیت تسریف قالب نمایش چاپی قرارداد

  ماژول مدیریت درخواست های مشتری پیام گستر

شتیبانی از  سهگویی و یکپارچگی خدمات پ سرنت و بهبود کیفیت پا صلی ترین راهکارهای حفی و نگهداری مافزایش  شتریان و ا

شتری ست های م شد. مدیریت درخوا ضایتمندی می با ساماندهی ثبت  (Ticketing) افزایش ر ستر الزم  هت  سال  وبا ایداد ب ار

بران را ا کاربدرخواست و همچنین پیگیری سیستماتیک از روند بررسی درخواست ثبت شده، ارتباطات مکانیزه و اثربهش مشتریان 

تیار سازمان ها قرار نام برده می شود، در اخ "بهترین نوع پاسهگویی به مشتریان"فراهم می نماید. این سیستم که از آن به ننوان 

 BPMS تممی گیرد تا درخواست های پشتیبانی مشتریان به صورت آنالین برای واحد امور مشتریان ارسال شود. به کمک سیس

برخط پاسخ  رسیدگی های الزم در هر سطح سازمان، این درخواست ها در کمترین زمان ممکن به صورت پس از اندام فرآیندها و

ز طریق پنل برای داده می شوند تا رضایت مشتریان در این چرخه به حداکثر خود برسد. همچنین امکان پیگیری این تیکت ها نیز ا

 .و ود داردمشتریان 

 

 

  ویژگی ها

 یکتا برای هر درخواست قابلیت ایداد کد رهگیری

 قابلیت ایداد درخواست بصورت آنالین یا از طریق ایمیل

 قابلیت ایداد درخواست بصورت آنالین در باشگاه مشتریان

 قابلیت پاسخ گویی مستقیم به هر درخواست

 قابلیت نگهداری پاسخ ها بصورت یکپارچه در سابقه هر درخواست

 درخواست های متفاوت قابلیت تسریف چرخه های کاری متناظر با

 (CRM) شهصی سازی قابلیت ایداد فیلدهای موردنیاز هر درخواست

 قابلیت اولویت گذاری بر روی درخواست ها

 قابلیت تسیین وضسیت ا رای هر درخواست

 قابلیت نمایش لیست کلیه درخواست ها در باشگاه مشتریان

 بصورت خودکار قابلیت ثبت سابقه هر درخواست در پروفایل مربوط به مشتری

 قابلیت تهصیص هر درخواست به کارشناس موردنظر

 قابلیت انتهاب کارشناس/ دپارتمان دلهواه  هت رسیدگی

 قابلیت پیوست فایل به درخواست
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 قابلیت گزارش گیری از انواع درخواست و انواع فیلدهای درخواست

 قابلیت افزودن فیلد  هت درج توضی ات و مشهصات مهتلف درخواست

  ماژول ضبط مکالمات نرم افزار پیام گستر

ها با مشتریان است، بلکه تلفنی و تمام کسب و کارهایی که تلفن راه اصلی تماس آن ،آنالین مرکز تماس تلفنی نه تنها برای بازاریابان

 ی را از و خرو برای هر شتتترکت که در آن از تلفن استتتتفاده می کند کاربرد دارد. مرکز تماس تلفنی تمامی تماس های ورودی

ر مشتتتری هدریافت و ذخیره می کند. بدین وستتیله کاربران و مستتئوالن قادرند به طور اختصتتاصتتی به  قدیمی تا  دیدمشتتتریان 

ضبط کنند  سیدگی کنند و تماس های آنها را ثبت و  ستفاده قرار دهند. با تا در ر شتریان، مورد ا ستفاده از ماژول اپیگیری های م

کالمات ضبط شده توان از سوابق تماسهای پروفایل مشتری به م گستر نالوه بر م یط نرم افزار پیام گستر میضبط مکالمات پیام 

 .دسترسی پیدا نمود

  امتیاز دهی و کالس بندی مشتریان نرم افزار پیام گستر

شم ست؛ به ن وی که افراد را با ارائه  شگاه وفاداری در واق  هویت دادن به افراد ا صلی با شتری ومفهوم ا ضویت در  اره م کارتهای ن

سا شرکت،  ساس روابط با  شتریان بر ا سازمان خود کنید. به این ترتیب م ضوی از خانواده بزرگ  شتریان ن شگاه م بقه خریدها و با

هر خرید یا  اول اینکه با :وم متفاوت استتتحدم مسامالت، دستتته بندی شتتده و امتیازدهی می شتتوند. این امتیاز دهی به دو مفه

یا و تسهیالتی تراکنش، مقداری امتیاز در حساب کاربری مشتری به نام او ذخیره شده و در فرصت مقتضی  هت بهره مندی از مزا

ستفاده می شود. گونه دوم آن که مشتریان بر حسب پارامترهای مهتلف به در ه بندی های تقسیم  C یا A ، B توسط مشتری ا

شده ت سطح بنبندی  شود. هر دو این امتیاز دهی و  شتریان تسامل و رفتار  سب با همان کالس م شگاه ا با هر در ه متنا دی ها در با

 یم.مشتریان پیام گستر و ود دارد تا نهایتا با وفادارسازی آنها، این افراد را به ننوان مشتریان دائمی بشناس

رتباط با مشتریان پیام یکی از قابلیت های مهم و سود آور نرم افزار مدیریت ا شناخت رفتار، توان مالی و پتانسیل فروش به مشتریان

شده ساس پارامترهایی از پیش تسیین  صورت خودکار بر ا شتریان، نرم افزار به  ستم کالس بندی م سی ست. در  شتریان  گستر ا به م

و رویدادهایی  امتیاز به صتورت خودکار نمودهکالس یا ستطح می دهد. همچنین می توانید بر استاس رفتار مشتتریان اقدام به ثبت 

ت قق یک سقف  همچون ثبت نام در باشگاه مشتریان یا خرید م صول امتیازی را برای مشتریان به ارمغان خواهد آورد. در صورت

رم افزار به صتتتورت ین نیند ارائه امتیازات در قالب تهفیف به مشتتتتری نموده و همچنآیا پله امتیازی، نرم افزار اقدام به پردازش فر

شتری  سانی های الزم را اندام داده تا م سد اطالع ر شده بر سطوی از پیش تسیین  شتری به  سبت به خرید نخودکار پس از اینکه م

 بیشتر ترریب شود.

 ویژگی ها

 قابلیت تسریف کالس های مهتلف برای مشتریان بر اساس میزان خرید آنها متناسب با بازه های زمانی انتهابی

 لیت انمال تهفیف های سیستمی بر اساس کالس هر مشتری در فاکتورهای آتیقاب

 قابلیت استفاده از لیست قیمت های متفاوت، متناسب با کالس مشتری
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 قابلیت نمایش کالس هر مشتری در پروفایل

 قابلیت  ستدو بر اساس کالس مشتری

 قابلیت تسریف سیاست گذاری های ارتباطی بر اساس کالس مشتری

 ارچه سازی با سیستم های مالییکپ

مهصوصا در  پیام گستر، در واق  به همگام سازی بهش های متسدد یک سازمان می پردازد. CRM م صول یکپارچه ساز نرم افزار

ستر می تواند با قابلیت تبادل یک طرف شد، این ب ه یا دو طرفه با نرم صورتی که به اطالنات و داده های مالی در بهش فروش نیاز با

سازی نرم افزار سابداری ارتباط برقرار کند. یکپارچه  سابداری چون CRM افزارهای ح ست، دسپی با نرم افزارهای مهم ح ار، پیو

 .سرنت انتقال داده ها را افزایش می دهد و مو ب  لوگیری از به و ود آمدن خطاهای سهوی می گردد تدبیر 

 :بطور مثال برای سیستم مالی سپیدار

ستر، یکماژول همگام سپیدار و پیام گ سط پیافزار تکمیلی تولیدنرم ساز  ستر مشده تو شتریان را از یام گ سوابق مالی م شد که  با

نماید. با فاکتورها و اطالنات مشتتتریان را از پیام گستتتر به ستتپیدار منتقل میافزار ستتپیدار به پیام گستتتر منتقل نموده و پیشنرم

ستفاده از نرم سناریوهای افزار همگاما ستم ای با تو ه به قابلیتستردهگساز امکانات و  سی گردد که در حیطه و ایداد میهای دو 

 .باشدافزارهای یادشده به تنهایی نمیکدام از نرمتوانایی هیچ

های هایی که توسط تیمباشد، سیستممی های دو سیستم متفاوتساز سپیدار و پیام گستر، متأثر از امکانات و تواناییافزار همگامنرم

ای متفاوت از ابزارها و اند. در کنار آن هر ستتتیستتتتم براستتتاس مدمونهئه شتتتدهمتفاوت و برای نیازمندیهای متفاوتی طراحی و ارا

برداری های مو ود بهرهاست که از تمامی امکانات و قابلیتساز سسی شدهافزار همگاماند. در طراحی نرمشده ها تولید و نرضهفناوری

 .ین دو سیستم صورت گیردشده و همچنین حداکثر ا تناب از مهاطرات ناشی از انتقال اطالنات ب

 پیام گستر CRM ماژول باشگاه مشتریان نرم افزار

سازمان د ست. طراحی فرآیندهای نملیاتی  شتریان ا شتریان از مؤثرترین روش های افزایش نرخ وفاداری م شگاه م ستر با شگاه، ب ر با

 د. باشگاه مشتریان پیامدنبال داربازاریابی را به  الزم برای مدیریت تدربه مشتریان را فراهم می آورد و ت کیم و تقویت فسالیت های

و اطالناتی را فراهم  گستر، با تکیه بر ویژگی های من صربفرد این ماژول، پل ارتباطی قوی مهاطب با سازمان، اتصال به سوابق مالی

شما به درگاه پرداخت مدهز می  سامانه  ضمین می کند.  شتریان را ت شتریانمی نماید و بهبود روابط با م صورت  شود و م شما به 

رده و اطالنات کآنالین می توانند پرداخت های خود را اندام دهند. همچنین می توانید برای مشتریان خود کارت اختصاصی درست 

 .هویتی آن ها را در مراحل آینده به طور هوشمند و بدون وارد کردن مددد، انتهاب و استفاده نمایید

ساده ترین و کاربر سامروزه  سازمان هایی که ارائه کاال یا خدمات دارند، ا شتریان با  تفاده از پنل ارتباطی در دی ترین راه ارتباطی م

نات تساملی باشگاه مشتریان است. مشتریان از این طریق به صف ه شهصی خود دسترسی خواهند داشت و تمام سوابق خرید و اطال

صورت شاهده خواهند کرد. به همین  شرکت را م شتریان فر (Ticket) امکان ایداد تیکت خود با  ست برای م ست تا یا درخوا اهم ا

ان ثبت سفارش و تیم پشتیبانی شرکت از طریق این کانال در اسرع وقت به درخواست او رسیدگی کرده و پاسخ را ابالغ کنند. امک

 .یا پرداخت های مالی نیز از طریق همین پنل در دسترس مشتریان است
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 ویژگی ها

 ایداد تسداد نام دود حساب کاربری برای مشتریان شرکتقابلیت 

 قابلیت دسترسی مشتری به داشبورد خود از طریق اینترنت

 قابلیت مشاهده فاکتورها، پیش فاکتورها، اسناد در دست بررسی و قراردادهای مربوط به خود

 شده در سیستمقابلیت مشاهده پرداخت های تأیید 

 ریق کارترت اینترنتی)متصل به درگاه بانکی(، واریز نقدی به حساب و انتقال از طقابلیت ایداد پرداخت  دید بصو

 مشتری توسط سازمان مهتلف واحدهای برای  دید درخواست )تیکت( قابلیت ثبت

 قابلیت پیگیری درخواست ثبت شده و مشاهده پاسخ های متناظر

 سازمان برای کلیه مشتریانقابلیت م دود کردن نمایش کلیه امکانات با تو ه به نیاز 

 قابلیت مشاهده و ردیابی مراحل مهتلف پروژه ها و فرایندهای  اری مرتبط با آن مشتری

 قابلیت تغییر مشهصات اولیه حساب کاربری توسط آن مشتری

 قابلیت صدور فاکتور، پیش فاکتورها و قراردادها توسط هر مشتری بصورت تأیید نشده

 حساب مشتری قابلیت امکان نمایش مانده

 قابلیت نمایش مو ودی انبار برای مشتریان یا نمایندگان دارای مدوز

 رضایت مندی، شکایات و ...( توسط شرکت) فرم های ایداد شده قابلیت دسترسی مشتری  هت تکمیل

 قابلیت مشاهده سوابق ایداد شده توسط مشتری در باشگاه

 

 اپلیکیشن اندروید نرم افزار پیام گستر

شن اندروید  ست. به همین نلت اپلیکی شی های همراه ا ستفاده از گو سسه  پیام CRMسریسترین و کاراترین نوع ارتباط، ا ستر تو گ

ده از امکانات مهتلف یافت تا دسترسی به این برنامه سریستر از قبل با رابط کاربری من صربفرد خود، ممکن شود. بدین ترتیب استفا

ص آن مثل کارتابل ها، وظایف، شی همراه مت سهیل یادآوری ها، نظرات و ... در هر زمان و هر مکانی تنها از طریق گو ل به اینترنت ت

صورت ه ول بدر قالب یک اپلیکیشن برای گوشی های هوشمند اندروید، به ننوان یک ماژ CRM شده است. استفاده از تمام فضای

 . داگانه در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت

 زبانهچند ماژول 

د ندم تطابق نیازها یکی از موان  پیش روی فساالن اقتصادی کشور که اقدام به تأسیس بنگاههای اقتصادی در دیگر کشورها نموده ان

 .و ابزارهای نرم افزاری مورد استفاده و رایج در داخل کشور با نرم افزارهای خارج از کشور می باشد

ر خود کار نمایند. به ای شتتتما فراهم ستتتاخته و کاربران قادر خواهند بود با زبان مورد نظاین ماژول امکان تر مه به هر زبانی را بر

 .نبارت دیگر این افزونه شما را قادر میسازد که م توای نرم افزار خود را به زبان های دیگر تر مه نمایید

 پیام گستر CRM ماژول رویداد تماس نرم افزار
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اتمام  "با مضمون  قابلیتی است که شرکت ها به سادگی از آن نمی گذرند. ارسال پیام هایی امروزه ارسال پیام خودکار و سیستمی،

سبتی  سانی ها و یا تبریک های منا ستند که از ط "زمان کاری، قدردانی از خرید یا تماس، اطالع ر ریق م صول رویداد ابزارهایی ه

زار مدیریت ارتباط با دیکتر کرده و رضایتمندی او حاصل شود. نرم افتماس در اختیار کاربران قرار می گیرد تا مشتری را به خود نز

دهد که پس از هر یو سانترال قابلیتی را ارائه م VoIP پیام گستر با قابلیت برقراری ارتباط با کلیه مراکز تماس (CRM) مشتری

شان شکر بابت تماس برای ای ن قابلیت و ود ارسال گردد . همچنین ای تماس دریافتی از طرف مهاطبین، یک پیامک دلهواه مانند ت

شود سندی بابت تماس در کارتابل اپراتور مربوطه ایداد  شتری یک فرم نظر سط م صورت دارد که پس از هر تماس ورودی تو . در 

 .اهمیت تماس های ورودی در مدمونه شما این امکان ارزش باالیی را ایداد می نماید

 ام گسترپی CRM داشبورد مرکز تماس نرم افزار

ص بت ها و پیام های تلفنی که با ست که کاربران به کمک آن می توانند در ل ظه  صول، یک پنل مدیریتی ا شتریان در  این م  م

شرکت و ارتباط هر ا ضسیت تماس های  سبت به و ست را مدیریت کرده و نظارتی  ام  با یک دید وسی  ن پراتور تماس حال اندام ا

و  VoIP ماس انم ازپیام گستر با قابلیت برقراری ارتباط با کلیه مراکز ت (CRM) ارتباط با مشتری حاصل شود. نرم افزار مدیریت

سنل از خطوط تل ستفاده پر سی ن وه ا سهگویی و برر ستر کنترلی  هت افزایش کیفیت پا سیدگی سانترال، نالوه بر ایداد ب فن، ر

زار پیام گستتتر و در استتتفاده از این ماژول می توان از م یط نرم اف ستتری  و مؤثر به درخواستتت های مهاطبان را فراهم می آورد. با

ینگ در ل ظه سابقه تماسهای پروفایل مشتری به مکالمات ضبط شده با مشتری دسترسی پیدا کرد. همچنین امکان رصد و مانیتور

 VOIP هایبت است. در سیستمکلیه تماس های تلفنی شرکت، کنترل داخلی ها و اینکه هر اپراتوری با چه مشتری در حال ص 

پراتور نموده و این امکان و ود دارد که مدیران و کارشتتناستتان، بدون اینکه مشتتتری متو ه شتتود، اقدام به شتتنود مکالمه وی با ا

 .های الزم را به وی اطالع دهندبا اپراتور در حال مکالمه ص بت کرده و راهنمایی (whisper) همچنین به صورت ندوا

 پیام گستر CRM گاه آنالین نرم افزارماژول فروش

ستتب و کارهای کبا تو ه به افزایش روز افزون ستتهم تدارت آنالین از تدارت  هانی، و ود یک فروشتتگاه آنالین برای بستتیاری از 

ناتی شامل امروزی ضروری به نظر میرسد. تدارت اول به ننوان وب سایت تهصصی در زمینه تدارت بین در فضای یک بانک اطال

و خدمات در  کسب و کار فسال در ایران می باشد که بستری  هت ایداد فروشگاه آنالین برای مسرفی م صوالت 207.000بیش از 

مگام سازی دوطرفه هپیام گستر و فروشگاه آنالین تدارت اول امکان  CRM اختیار کسب و کارتان قرار می دهد. با اتصال نرم افزار

 .گاه آنالین، به صورت دستی و خودکار را برای شما فراهم می گرددم صوالت بین نرم افزار و فروش

ه از طریق فروشگاه پیام گستر به تمام شرکت ها که م صولی را برای فروش ارائه می کنند، قابلیت ویژه ای را اختصاص داده است ک

صوالت مو ود در نرم افزار صورت کامال هم CRM تدارت اول بتوانند تمامی م  صطالحاخود را به  ه در یک شد sync اهنگ و ا

روش در فروشگاه فروشگاه آنالین به فروش برسانند. بدین ترتیب دردره ی بزرگی برای شرکت ها مرتف  شده و الزم نیست پس از ف

نات د و تمام اطالآنالین، اطالنات م صول را در سیستم حسابداری، انبارداری و نرم افزار مدیریتی خود به صورت دستی وارد کنن

صورت خودکار در سرنت و بهره CRM به  شد. به همین نلت با حذف فرآیندهای تکراری،  ستر  اگذاری خواهند  وری در  پیام گ

شگاه آنالین  ستم افزایش خواهد یافت. همچنین یکپارچگی با فرو ضویت رایگان بر کارآمدی ST.ir 1سی سال ن ین ماژول او یک 

 .میافزاید

 ویژگی ها
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 گروه های م صول پیام گستر در فروشگاه آنالینساخت درختواره 

 ارسال و دریافت م صوالت و مشهصات تسریف شده از پیام گستر به فروشگاه آنالین و بلسکس

 همگام سازی م صوالت پیام گستر با فروشگاه آنالین به صورت خودکار

 پیام گستر CRM ثبت مشتریان حقیقی و حقوقی فروشگاه آنالین به ننوان هویت در نرم افزار

 پیام گستر CRM ثبت فاکتورهای فروشگاه آنالین در قالبت پیش فاکتور در نرم افزار

 پیام گستر CRM ثبت پرداخت مربوط به فاکتورهای فروشگاه آنالین درنرم افزار

 ثبت م صول تسریف شده در فروشگاه آنالین و درختواره آن در پیام گستر

 پیام گستر CRM ماژول حکم سازمانی نرم افزار

. در همین راستا با باشد یکی از نقاط قوت نرم افزار پیام گستر پشتیبانی فرآیندهای اتوماسیون اداری در قالب چرخه های کاری می

سی  ستر سطوی د سمت و دپارتمان و تسیین  سازمانی، ایداد  ه هر نقش ببهره گیری از این ماژول امکان تسیین نقش های مهتلف 

 .یز صورت بگیردنتواند بر اساس حکم های سازمانی  ود. در قالب امکانات حکم سازمانی، مدیریت ار انات میش سازمانی فراهم می

سترسی ها به ددسترسی های هر فرد به امور گوناگون در سازمان ها مبتنی بر چند متغیر قابل دسته بندی است. ممکن است این 

دسته بندی ها  ها به صورت تیم به تیم تفویض شود. اما هیچکدام از این صورت فرد به فرد داده شود یا ممکن است این دسترسی

دن برخی دسترسی بصورت کامل در سازمان های بزرگ قابل پیاده سازی نمی باشد چرا که اشکاالتی از قبیل ریر قابل همپوشانی بو

 .ائه می کندمانی پیام گستر آن را ارها در واحد ها و افراد و ود دارد. اما راه سومی و ود دارد که م صول حکم های ساز

ها نیز همه  داده می شوند چون حتی در تیم (roll base) با کمک این م صول، دسترسی ها مبتنی بر سمت ها و احکام سازمانی

به آن سمت  افراد دسترسی های مشابهی با هم ندارند. بدین ترتیب حتی اگر افراد در سمت ها نوض شوند، دسترسی های مربوط

انشین برای آن بطور کامل در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. همچنین در زمانی که فرد مذکور در دسترس نباشد امکان تهصیص  

 .سمت و ود دارد تا تمام دسترسی ها به فرد دوم منتقل شود و امور مربوطه به بسد موکول نشوند

 ساز پیشرفته ماژول گزارش

احد های مهتلف، ه و ت لیل اطالنات و داده های آماری به دست آمده از مشتریان و پرسنل وامروزه تهیه گزارشات مهتلف و تدزی

 .با تو ه به فراوانی داده ها، بدون ابزار های تهصصی مربوطه تقریبا ریر ممکن است

شات مد نظر سازمان های مهتلف برای تهیه گزار ست و  شوار ا صی مسموال د ص خود مت مل  با این حال کاربری این ابزارهای ته

شوند. اما ستر CRM نرم افزار یکپارچه پیچیدگی های زیادی می  ست که چندین گزارش پیش پیام گ شده ا صورتی طراحی  ، به 

 .فرض متنوع را به راحتی در اختیار مدیران بهش های مهتلف سازمان قرار می دهد

ورد نظر متسریف شده که قابلیت ساخت گزارشات سفارشی  CRMهمچنین ابزاری ت ت ننوان گزارش ساز پیشرفته در نرم افزار 

ستم می دهد.  سی ستهراج مدل های مهتلف دادهاین ابزار را به کاربران  ساخت پیچیده ترین ت لیل ها و ا ای را با یک ابزار  قابلیت 

 . دساده در نرم افزار فراهم می ساز

ساخته و از تمامی داده های ورودی  شات مد نظر خود را  سته به نیاز خود می توانند گزار سازمان های مهتلف ب مدیران و کاربران 

فروش باشند، مانند فروش ب ث د مربوط به ها می توانگزارشات نرم افزار به ننوان پارامتری برای گزارش سازی استفاده کنند. این 

https://www.payamgostar.com/
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صول یا  شتریان و یا حتی به تفکیک م  ضایتی م سال قبل، یا گزارش از دالیل نار شابه  سبت به مورد م سه فروش ماه  اری ن مقای

 .نملکرد پرسنل بر اساس شاخص های نملکردی گوناگون. بنابراین تنوع زیادی از مدل های تدزیه و ت لیل قابل استهراج است

ستر شرفته پیام گ ساز پی سل را برای گزارش گیری قابلیت ورود مناب   ،ابزار گزارش  خار ی مانند دیتا بیس ها یا ورود فایل های اک

مانند نمودارهای  ،را به اشتتکال گوناگون ی که خودشتتان ستتاخته اندارد. در نتیده کاربران می توانند گزارشتتاتداز داده های مهتلف 

 . دسترسی پیدا کنندمتنوع تهیه و ذخیره کنند و بر حسب سطوی دسترسی مهتلف به این گزارشات به آنها 


